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RESUMO

Durante muito tempo a proteção dos direitos humanos e as instituições policiais

ocuparam lados opostos, principalmente durante os anos em que o Brasil passou

por governos ditatoriais. Atualmente, a sociedade vive um momento de busca por

soluções  mais  eficientes  para  seus problemas.  Através  do  presente  trabalho de

pesquisa pretende-se mostrar que o modelo de policiamento baseado na filosofia de

polícia comunitária tem sido a estratégia mais viável para se alcançar uma efetiva

proteção dos direitos humanos.
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ABSTRACT

For  a  long  time  the  protection  of  human  rights  and  police  institutions  occupied

opposite sides, especially during the years when Brazil experienced dictatorships.

Currently, the company is experiencing a period of search for more efficient solutions

to their problems. Through the present research work is intended to show that the

policing model based on community policing philosophy has been the most viable

strategy for achieving effective protection of human rights.

Key  words:  Human  Rights;  police;  Community  Policing;  Police  activity;  Cop;

Promoter of Human Rights.

1. INTRODUÇÃO

A  criminalidade  no  Brasil,  nos  últimos  anos,  tem  aumentado  a  níveis

alarmantes,  em  consequência  a  população  tem  sofrido  grandes  impactos,

resultando no aumento do medo, sendo que esse resultado é mais evidente nas

grandes  cidades.  Isso  tem  proporcionado  novos  desafios  às  instituições

encarregadas da segurança pública, as quais têm desprendido grandes esforços

para encontrarem estratégias que sejam eficientes no combate à criminalidade, tudo

isso objetivando controlar a ascendente onda delitiva.

O modelo de policiamento baseado na filosofia  de polícia  comunitária,  ao

aproximar  a  população  do  órgão  policial,  tornou-se  uma  ação  que  alcançou

resultados  positivos  ao  aumentar  a  sensação  de  segurança,  em  meio  à  onda



crescente  de  criminalidade.  Tal  explicação,  se  deve,  sobretudo,  no  aumento  da

confiança  da  população  nas  instituições  policiais  e,  nos  próprios  policiais,

proporcionando, em consequência, a redução do medo e da violência.

O  presente  artigo  foi  produzido  através  de  pesquisas  em  bibliografias

relacionadas com a proteção dos direitos humanos e polícia comunitária, bem como

através da própria experiência do autor, adquiridas através da prestação de serviços

à população. 

Pretende-se mostrar que a segurança pública é parte integrante da proteção

aos direitos humanos e será efetivamente materializada por meio do envolvimento

da sociedade com os órgãos do Estado que, estrategicamente, baseado nos pilares

de policiamento comunitário, se converterá na força motriz capaz de enfrentar os

desafios da criminalidade.

2. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

No  Brasil,  a  responsabilidade  estatal  em  proteger  e  garantir  os  direitos

humanos surge através da evolução social e da ratificação, pelo país, de tratados e

convenções  internacionais  de  direitos  humanos.  A  partir  disso,  as  instituições

públicas  têm procurado  adaptar  as  suas  ações  para  adequar  às  exigências  da

sociedade.  A criação dessas legislações internacionais  teve o seu maior  reforço

após a 2ª Guerra Mundial, quando inúmeros direitos humanos foram desrespeitados

e, em consequência, várias atrocidades foram cometidas pelas nações envolvidas

no conflito. 

Com  o  fim  da  Guerra,  foi  criado  a  Organização  das  Nações  Unidas,

composta pelos países que ganharam a disputa armada e que atualmente conta

com a participação da maioria dos países. Em meio àqueles acontecimentos, as

Nações Unidas criaram em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos

Direitos Humanos. Nesse documento, estão previstas as principais garantias para

os seres humanos. Entre as quais,  preveem-se os direitos a vida, a liberdade e a

propriedade. 

Os tratados internacionais  voltados à proteção dos diretos humanos, ao
mesmo tempo em que afirmam a personalidade internacional do indivíduo e
endossam  a  concepção  universal  dos  direitos  humanos,  acarretam  aos
Estados que os ratificam obrigações no plano internacional (PIOVESAN,
2002, p. 37). 



Não  obstante  o  país  ter  vivenciado  os  impactos  daquela  guerra,

posteriormente, no ano de 1964 inicia-se o período ditatorial que perdurou até 1985.

Durante esse período a população brasileira vivenciou um período de desrespeito

aos direitos  humanos,  inclusive  com a censura  do direito  à  informação sobre  a

verdade dos acontecimentos, além disso as instituições democráticas eram usadas

conforme  melhor  convinha  para  os  ditadores.  Após  esse  longo  período  de

desrespeito aos direitos fundamentais a democracia foi devolvida aos brasileiros e,

finalmente, em 1988 foi promulgada a Constituição de 1988.

A  consolidação  das  liberdades  fundamentais  e  das  instituições
democráticas  no  país,  por  sua  vez,  muda  substancialmente  a  política
brasileira de direitos humanos, possibilitando um progresso significativo no
reconhecimento  de  obrigações  internacionais  neste  âmbito  (PIOVESAN,
2002, p. 52).

Após isso  o  país  passou  a  ratificar  inúmeros tratados  e  convenções de

direitos humanos. No sentido de proteção aos direitos humanos ocorre a ratificação

de vários outros documentos internacionais como o Pacto Internacional do Direitos

Civis e Políticos, em 1966, e na cidade de São José da Costa Rica a Convenção

Americana de Direitos Humanos. 

Tendo em vista a aceitação do Brasil a esses tratados e convenções, surge

a responsabilidade do Estado em proteger e respeitar os direitos humanos e tal

missão só se efetiva com a criação de instituições fortes e que sejam compostas por

servidores  conscientes  da  responsabilidade  que  lhes  cabe,  enquanto  servidores

públicos. Com isso as instituições encarregadas da segurança pública que antes

eram usadas para defender os interesses do governo e, muitas vezes contra os

interesses  sociais,  passam  a  assumir  um  novo  papel:  a  defesa  dos  direitos

humanos.

3. AS MUDANÇAS SOCIAIS E A INSTITUIÇÃO POLICIAL BRASILEIRA

O Brasil passou, a partir dos anos 90 do século XX, por intensas mudanças

sociais,  que tem exigido do aparato estatal,  desde então,  o desenvolvimento de

programas  capazes  de  atender  as  necessidades  sociais  advindas  com  as

transformações observadas, entre as quais,  o recrudescimento da violência e da

criminalidade,  fenômeno  que  transformou  os  grandes  centros  urbanos,

paulatinamente, em cenários surreais de desafio, para a promoção da cidadania.



Não raras vezes, a violência e a criminalidade assumem local de destaque

nos meios de comunicação e isso tem, provocado no meio social, uma sensação de

abandono, considerando a demora e a resposta estatal eficiente. Em consequência,

a promoção da cidadania é um ideal utópico que não se alcançará no curto prazo.

Assim,  os  direitos  humanos  se  caracterizariam,  portanto,  como  um  direito

fundamental quase inatingível. 

Inobstante o cenário sombrio,  vemos, de outro lado, um Brasil  que tenta

avançar,  por  meio  de  significativas  mudanças  legislativas  nas  leis  penais  para

adequar  as  legislações  às  mudanças  sociais.  Além  disso,  as  instituições

responsáveis pela defesa social  e  segurança pública têm criado estratégias que

objetivam se tornar mais efetivas as ações de combate à criminalidade e controle da

violência social; essas instituições existem, também, como responsáveis por fazer

cumprir  essas  leis  e  garantir  os  direitos  das  pessoas  a  quem  se  destinam

determinada lei. Essas instituições exercem o papel de promotoras e garantidoras

de direitos e cabem a elas a missão de criar ferramentas e estratégias para que o

Estado cumpra seu papel de protetor e promotor de direitos humanos.

Nesse cenário, essas organizações policiais possuem a responsabilidade de

proteger os direitos dos cidadãos. Para isso elas possuem a singular permissão

para  o  uso  da  força,  como  uma  ferramenta  essencial  no  cumprimento  das

responsabilidades legais, sendo, portanto, 

Uma  espécie  de  superego  social,  indispensável  em  culturas  urbanas,
complexas e de interesses conflitantes, contenedora do óbvio caos a que
estaríamos  expostos  na  absurda  hipótese  de  sua  inexistência.
Possivelmente  por  isso  não  se  conheça  nenhuma  sociedade
contemporânea que não tenha assentamento,  entre outros,  no poder da
polícia. Zelar, pois, diligentemente, pela segurança pública, pelo direitos do
cidadão de ir  e vir,  de não ser molestado, de não ser saqueado, de ter
respeitada  sua  integridade  física  e  moral,  é  dever  da  polícia,  um
compromisso com o rol mais básico dos direitos humanos que devem ser
garantidos  a  imensa  maioria  de  cidadãos  honestos  e  trabalhadores
(BALESTRERI, 1998, p.7).

As  responsabilidades  das  corporações  encarregadas  de  atuar  na

segurança pública estão previstas no Art. 144 da Constituição Federal de 1988, “a

segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e

do patrimônio”.  Essa responsabilidade inclui  proteger,  respeitar e promover os

direitos humanos, inclusive daqueles que cometem crimes, e daqueles que vivem



em regiões ou áreas carentes das grandes cidades. A prestação de serviços por

essas instituições são executadas pelos agentes públicos que as componham.

Isso decorre do dever  de servir  do servidor que deve dirigir  suas ações com

imparcialidade e respeito aos direitos fundamentais.

A Constituição  Federal  de  1988  ao  dividir  as  responsabilidades  pela

segurança  pública,  definiu  que  “cabe  às  Polícias  Militares  o  patrulhamento

ostensivo e a preservação da ordem pública” (BRASIL, 1988, Art. 144, § 5º). No

cumprimento  do  seu  dever  constitucional,  as  Polícias  Militares  atuam

diuturnamente buscando garantir, proteger e promover os direitos humanos. Seja

no  atendimento  a  comunidade  nos  momentos  de  conflito,  seja  na  prisão  do

agente infrator da norma penal que ameaçou o direito alheio, os policiais militares

agem preventivamente, para buscar resultados efetivos que atendam os anseios

da sociedade. 

Naturalmente,  as  Polícias  Militares,  como braço  armado dos  Estados,

possuem o singular poder de uso de armas para proteger a comunidade. Nesse

sentido,  surge a necessidade de prover  os integrantes  dessas instituições de

recursos e treinamentos que possam lhes garantir qualificação o suficiente para

atuar junto à comunidade com eficiência.

Nesse  sentido,  os  ensinamentos  em  direitos  humanos  nas  escolas  de

formação de policiais, servem de fortalecimento da capacitação para o atendimento

aos  cidadãos  que  necessitam  dos  serviços  prestados.  Para  Ricardo  Balestreri

(1998), “na qualificação da prestação de qualquer serviço público, a qualificação do

servidor  tem  primazia,  antecedendo  e  transcendendo  até  mesmo  as  condições

objetivas que se lhe oferecem para trabalhar”. Com isso, o policial poderá atender

melhor àqueles que necessitam, mesmo diante de outras carências que são uma

realidade nos serviços públicos no Brasil.

4. POLÍCIA COMUNITÁRIA, COMO FORMA DE POTENCIALIZAR A 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Outras  estratégias  têm  sido  implantadas  pelas  Polícias  Brasileiras  para

otimizar a prestação de serviços, pois nas últimas décadas o país teve um aumento

considerável da população e o efetivo das instituições policiais não acompanharam

esse  aumento,  com  a  contratação  de  mais  servidores.  Na  busca  de  novas



estratégias para combater a criminalidade e garantir  os direitos dos cidadãos as

polícias têm implantado o Policiamento Comunitário como tentativa de reverter o

quadro de violência e criminalidade para integrar a comunidade, de forma que ela

própria participe dos planejamentos da atuação policial. 

Esses são programas comunitários que aproximam a sociedade da polícia
e mudam o paradigma que se tem de uma polícia distante e fria em relação
aos problemas da comunidade. Ainda não é normal ver um profissional de
segurança personagem de uma peça ou participando de uma partida de
futebol  com crianças.  Os jovens,  a  partir  dessas  iniciativas  internalizam
conceitos novos de atuação policial  diminuindo, dessa forma a distância
entre os dois polos: comunidade e instituições policiais (BORGES, 2011,
p.10).

Através do policiamento comunitário a polícia atuará com uma proximidade

maior do cidadão e com ele buscará as soluções mais imediatas de acordo com as

demandas locais. Essa modalidade de policiamento visa a busca de soluções dos

problemas da comunidade, juntamente com os atores sociais locais, tais como os

líderes  comunitários.  É  uma  oportunidade  também  de  o  policial  conviver  e

desenvolver suas atividades de acordo com as demandas locais,  pois assim ele

conquistará a confiança das pessoas de bem. 

A premissa é que a polícia  não pode lidar  sozinha com o problema do
crime. Para construção de uma estratégia de polícia comunitária devem ser
buscados como objetivos:  parceria, fortalecimento, solução de problemas,
prestação  de  contas  e  orientação  para  o  cliente  (DIRETRIZ  PARA A
PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. Comando Geral,
PMMG. Belo Horizonte, MG, 2011, p.17)

Essa filosofia de policiamento tem alcançado bons resultados nos estados

onde foram implantados, mas ainda existem algumas dificuldades que precisam ser

vencidas. Entre as dificuldades que ainda existem está o modelo de polícia existente

no Brasil que as diferenciam de outros países onde foi implantado o policiamento

comunitário.  A recente democratização do país, com uma polícia de hierarquia e

estrutura militar ainda provoca desconfiança na maioria da população e impede uma

implantação desse modelo de policiamento de forma mais efetiva.  

 Todo esse investimento não ameniza as constantes crises por que passa a
segurança pública no Brasil, em especial após a redemocratização e relega
a um plano secundário  uma discussão mais profunda e realmente séria
sobre a real modernização das instituições policiais e das relações entre
seus integrantes (BORDIN, 2009, p. 3). 

Para Borges (2011,  p.8),  “o  comandante subordinado que tem liberdade

para coordenar de acordo com as prioridades que lhes são apresentadas poderá

adaptar  da  melhor  forma  o  programa  comunitário  da  área  na  qual  atua”.  É



necessário  que sejam buscadas alternativas de adaptação do modelo de polícia

existente no Brasil com as necessidades locais. Para isso a hierarquia militar deve

ser adaptada no sentido de garantir maior autonomia aos escalões inferiores para

que  o  policial  que  atua  junto  a  determinada  comunidade  possa  adaptar  a  sua

atuação  de  acordo  com  as  necessidades  locais  para  que  sua  ação  seja  mais

eficiente na garantia e proteção dos direitos das pessoas. 

O  policial  em  sua  atuação  diuturna  junto  a  determinada  comunidade

geralmente é o representante mais próximo do Estado que o cidadão possui para

resolver  os  seus  problemas.  Tendo  consciência  de  sua  importância,  o  agente

fardado deve ser o exemplo a ser seguido, pois, na busca da solução dos seus

anseios, a população vê nas instituições policiais o meio de socorro mais próximo

para a garantia dos seus direitos e solução dos seus problemas. 

O  agente  de  Segurança  Pública  e,  contudo,  um  cidadão  qualificado:
emblematiza o Estado, em seu contato mais imediato com a população.
Sendo a autoridade mais comumente encontrada tem, portanto, a missão
de ser uma espécie de porta voz popular do conjunto de autoridades da
diversas áreas do poder (BALESTRERI, 1998, p. 80). 

O papel dos agentes encarregados da segurança pública passa a ser o de

auxiliar a sociedade a resolver os seus problemas. Assim, as experiências de polícia

comunitária  em vários  Estados  tem sido  muito  positivas,  pois,  ao  atuar  junto  à

comunidade o policial passa a ser uma referência do poder público ao alcance de

todos. Segundo Peixoto et al, (2007), em seus estudos sobre a experiência com o

Projeto Fica Vivo, na cidade de Belo Horizonte avaliaram que, “de forma geral, os

resultados apontam que o programa gera impactos desejáveis e estatisticamente

significativos sobre a taxa de homicídio de forma diferenciada em cada uma das

favelas”.

Além disso, vários paradigmas passam as ser vencidos como a confiança

que a população passa a ter daqueles policiais que atuam por um período mais

prolongado em determinada comunidade.  As Polícias Militares de vários estados

tem  direcionados  seus  esforços  no  sentido  de  proporcionar  treinamentos  aos

agentes, bem como a criação de unidades descentralizadas dentro de bairros onde

antes existia mais carência dos serviços públicos. 

Na favela da Tijuca, a UPP aparece como um fator que, ao menos em tese,
potencializa  a  capacidade  dos  moradores  para  reivindicar  melhorias.  É
como se,  em alguma medida,  a UPP pudesse ser  encarada como uma



janela de oportunidade para uma retomada cívica da favela (BURGOS et al,
2011, p. 86)

Nesse cenário, as estratégias de polícia comunitária se revestem de grande

importância  por  possibilitar  ações  concretas  com vistas  a  proteção  dos  direitos

fundamentais, a começar, pela própria segurança pública.

5. O PAPEL DO POLICIAL COMO UM PROMOTOR DE DIREITOS HUMANOS

A sociedade  tem passado  por  grandes  mudanças  nos  últimos  anos  em

decorrência de vários fatores. Isso tem imposto à atuação policial  procedimentos

diferenciados dos antigamente praticados com novas responsabilidades. O policial

tem a nobre missão de proteger e defender os direitos humanos, além disso, ao

atuar  em  determinada  comunidade,  ele  desenvolve  suas  atividades  como  um

promotor de direitos. Nesse novo paradigma é necessário que o agente do Estado

tenha a iniciativa de criar  estratégias e iniciativas para atender as demandas da

sociedade. Nas palavras de Balestreri (2002, pg. 24), a sociedade não quer que a

polícia  apenas  respeite,  mas  que  ela  promova  os  direitos  humanos.  “Esse

pensamento se assenta, sobretudo, no reconhecimento da nobreza e da dignidade

da missão policial”.

Promover  os  direitos  humanos  significa  que  o  policial  em  sua  atuação

sempre  procurará  atender  as  necessidades  das  pessoas  e  auxiliará  o  cidadão

cliente a procurar as soluções necessárias para os seus anseios. Significa que o

policial desenvolverá junto à comunidade ações que objetivam integrar as pessoas

aos benefícios sociais que são disponibilizados a todos, tendo em vista que nem

todas as pessoas têm facilidade de acesso aos mesmos direitos. 

Diuturnamente, o policial ao deparar com um determinado caso concreto em

que determinada pessoa esteja sofrendo violações em seus direitos e não dispõe de

conhecimento suficiente de onde procurar solução para a sua necessidade, cabe

àquele agente, como promotor de direitos, orientar e indicar aquela pessoa qual a

melhor alternativa para solucionar o seu problema. Ao agir dessa forma ele mostrará

para a comunidade que a missão dos órgãos policiais não se limita a reprimir a

criminalidade ou  a  perseguir  criminosos.  Suas  atribuições  se  complementam na

prestação de auxílio a comunidade onde atua.

 Ao  atuar  assim,  além  de  promover  os  direitos  humanos,  o  policial

conquistará a confiança das pessoas de bem e toda a comunidade se beneficiará



dos resultados alcançados com essa parceria, pois através dessa integração entre a

polícia e a comunidade o serviço policial tornará mais eficiente.

Considerar  esses  aspectos permite  que  o policiamento comunitário  seja
mais que um projeto voltado a problemas específicos da comunidade. Na
prática, significa pensar e planejar qual é o tipo de segurança e polícia que
se deseja  (MANUAL DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO DO NUV/USP,
2009, p.62). 

A atuação  em  parceria  com  a  comunidade  significa  que  o  agente  de

segurança pública passará a desenvolver as suas ações no sentido de auxiliá-la a

resolver  os seus problemas.  Nesse caso,  o  poder  público  entrega parte  de sua

responsabilidade aos cidadãos e juntos buscarão as soluções mais efetivas para

demanda locais.

A polícia não deve apenas ser ouvinte dos problemas da sociedade e essa
não deve apenas transmitir aquela seus anseios. Para que seja eficiente e
eficaz  o  modelo  comunitário  é  preciso  que  as  duas  sejam  parceiras
atuantes na resolução dos problemas identificados na localidade que estão
inseridas (BORGES, 2011, p.7).

Em sua missão de promover os direitos humanos o agente aplicador da lei é

uma referência visível do Estado nas ruas. Qualquer pessoa consegue identificar o

policial pela sua presença física e pelo uso de uniformes; isso facilita o acesso a

este agente, tornando-o a referência do poder estatal mais próxima da sociedade.

Esses  fatores  proporcionam  ao  policial  a  atuar  junto  à  comunidade  com  uma

espécie de anjo da guarda a serviço do Estado. Isso permite que ele seja o defensor

de  direitos  humanos  mais  presente  em determinados  locais,  principalmente  nas

regiões mais carentes. 

Essa  proximidade  permite  que  o  policial  comunitário  desenvolva  junto  à

comunidade  com  a  qual  trabalha  propostas  de  melhoria  da  qualidade  de  vida

através da redução do medo e da criminalidade. Estes são os fatores que mais

interferem  na  qualidade  de  vida  das  pessoas  que  vivem  nas  grandes  cidades,

principalmente nas regiões dominadas pelas organizações criminosas. Segundo o 

Por  trabalhar  com  a  comunidade  e,  com  ela,  desenvolver  trabalhos
específicos para o local, a presença da polícia não apenas se torna mais
permanente na comunidade como também sua atuação não fica restrita à
repressão. Essa presença constante da polícia coíbe ações criminosas e
quando ela é, de fato, qualificada e interativa, aos poucos vai mudando a
visão tanto da comunidade como da polícia, fortalecendo assim a confiança
e aumentando a sensação de segurança. Além disso, quando há de fato
uma ação integrada, o policiamento comunitário pode trazer também para a
comunidade vários serviços que, mesmo não sendo propriamente policiais,
podem contribuir para melhora das condições de vida e segurança locais



(MANUAL  DE  POLICIAMENTO  COMUNITÁRIO  DO  NUV/USP,  2009,
p.62). 

Nos locais onde a polícia atua de forma preventiva e em parceria com a

comunidade, percebe-se uma efetividade maior dos serviços prestados, através da

redução do crime e da violência. 

A polícia não deve apenas ser ouvinte dos problemas da sociedade e essa
não deve apenas transmitir aquela seus anseios. Para que seja eficiente e
eficaz  o  modelo  comunitário  é  preciso  que  as  duas  sejam  parceiras
atuantes na resolução dos problemas identificados na localidade que estão
inseridas (BORGES, 2011, P.7)

A polícia ao atuar junto à comunidade de forma preventiva e com foco na

promoção da cidadania provocará a redução do medo, aumentando a confiança da

pessoas. Para Balestreri (1998), o policial promotor de direitos humanos “é, assim,

uma espécie de superego social, necessário a esse imaginário de auto contenção

das pulsões mais negativas do inconsciente coletivo”. Ou seja, o agente policial atua

como uma espécie de “anjo da guarda social”, auxiliando e mantendo a sensação

de segurança no inconsciente das pessoas.

CONCLUSÃO

Nos  últimos  anos,  as  instituições  policiais  têm  desenvolvido  várias

estratégias  em  busca  de  cumprir  as  suas  obrigações  junto  à  comunidade,

objetivando  controlar  o  aumento  da  criminalidade.  Entretanto,  o  avanço  dos

problemas sociais tem imposto desafios cada vez maiores a esses órgãos que têm

desdobrado seus esforços na busca de resultados que satisfaçam as necessidades

sociais, mesmo diante das dificuldades existentes nas instituições policiais do Brasil,

as quais passam pelo sucateamento dos seus recursos logísticos, bem como pelo

abandono de investimentos nos seus recursos humanos. 

Na desenvolvimento das atividades típicas do trabalho policial são muitos os

desafios que são impostos aos policiais diuturnamente. Esses desafios exigem dos

funcionários  públicos  policiais  a  busca  pela  criatividade  no  exercícios  de  suas

funções.  Assim,  o policiamento  comunitário  tem se tornado um dos meios  mais

eficazes de combater o avanço da criminalidade e violência. Através das estratégias

desenvolvidas  através  da  filosofia  de  policiamento  comunitário,  os  órgãos  de

segurança pública tem alcançado bons resultados na busca da paz social.



No desenvolvimento das atividades de policiamento ostensivo, através da

filosofia de polícia comunitária são desenvolvidas, pelo policial, atividades junto à

comunidade para proteger e promover os direitos humanos. Assim, o policial, à luz

desses paradigmas profissionais mais abrangentes, é um pleno e legítimo protetor

da  comunidade.  Suas  funções  são  revestidas  de  profunda  nobreza,  quando

conscientemente explicitada através de comportamentos e atitudes voltados para a

proteção dos direitos fundamentais das pessoais a quem são direcionadas as suas

ações.
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